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SENTENÇA

1 – RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública, ajuizada por MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
em face de UNIAO FEDERAL,  objetivando a “declaração da nulidade do Capítulo II da  

Orientação  Normativa  nº  15/2013/SRH/MPOG,  que  aborda  a  'Caracterização  e  

Comprovação  de  Tempo  de  Atividade  sob  Condições  Especiais'”,  bem  como  “a 

condenação  da  União  Federal  à  edição  de  nova  normativa  que  conceda  ampla  

possibilidade  probatória  aos  segurados  empregados  públicos,  em  período  anterior  à  

edição da Lei  nº  8.112/1990,  tal  como procedia à revogada Orientação Normativa  nº  

07/2007/SRH/MPOG, à exceção das hipóteses de ruído ou calor”  e a  “condenação da 

União à obrigação de não-fazer, para que não indefira pedidos de aposentação especial  

com base exclusivamente  na ausência  de  laudo pericial/técnico  ou de  prova tarifada  

(constante ou não na ON nº 15/2013) para comprovação do tempo de serviço especial  

prestado por empregados públicos em período anterior à Lei nº 8.112/1990”.

Em  resumo,  o  Ministério  Público  Federal  alega  que  o  rol  trazido  pela 

Orientação  Normativa  nº  15/2013/SRH/MPOG,  arts.  3º,  4º  e  9º  restringiram 

demasiadamente a possibilidade de prova das condições especiais no trabalho anterior à 
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edição da Lei nº 8.112/90, contrariando o leque probatório mais amplo que fora possível,  

argumenta, quando da Orientação Normativa nº 07/2007/SRH/MPOG, que, em seus arts.  

3º, 4º e 6º, previa “outros meios de prova”, sistemática que se coadunaria àquela adotada 

pela Lei nº 9.032/95. 

Argumenta o Ministério Público Federal que tais exigências modificariam “os 

requisitos para aquisição do tempo de serviço especial vigentes à época”, e contrariariam 

a jurisprudência recente dos tribunais superiores.

Postergada a análise do pedido de tutela às fls. 239, foi franqueado à União 

Federal que contestasse o feito às fls. 243-282.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a julgar.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Observo  que  já  foi  apresentada  contestação  e  que  o  caso  trata 

predominantemente  de  matéria  de  direito.  Quanto  à  matéria  fática,  os  documentos 

acostados são suficientes para a solução do litígio. Não há necessidade de mais provas.

Assim, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Veja-se que, nos termos da Lei nº 7.347/1985, art. 19,  

aplica-se à ação civil pública o Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie as 

disposições ali positivadas. Ora, o julgamento antecipado da lide é compatível com um 

feito onde não há necessidade de dilação probatória.
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Preliminar de ausência de interesse de agir

Argumenta a União Federal que a declaração da nulidade do Capítulo II  da 

Orientação  Normativa  nº  15/2013/SRH/MPOG  não  teria  impacto  jurídico,  eis  que  a 

Administração Pública passaria a aplicar o regramento da Instrução Normativa MPS/SPS 

nº 1/2010, de carácter geral, que tem uma série de artigos idênticos àqueles impugnados 

na Orientação Normativa nº 15/2013/SRH/MPOG.

Consoante a manifestação técnica anexa à contestação da União Federal, os 

artigos 5º a 11 e 15 da Orientação Normativa nº 15/2013/SRH/MPOG reproduziriam os 

dispositivos que constariam na Instrução Normativa MPS/SPS nº 1/2010.

Ora,  os  dispositivos  impugnados pelo  Ministério  Público  Federal  são,  como 

relatado, os arts. 3º, 4º e 9º da Orientação Normativa nº 15/2013/SRH/MPOG: 

Art.  3º  As  atribuições  consideradas  como exercidas  em condições 

especiais, capazes de possibilitar a conversão de tempo de serviço 

especial  em  comum  poderão  ser  enquadradas  com  base  nos 

seguintes critérios:  

I  –  pela  ocupação  de  emprego  público  cujas  atribuições  sejam 

análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente 

sujeitas a condições especiais, de acordo com as ocupações/grupos 

profissionais constantes no Anexo I desta Orientação Normativa; ou 

II – por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do 

emprego público, em condições análogas às que permitem enquadrar 

as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, de 

acordo com Anexo II desta Orientação Normativa.

…
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Art.  4º  Somente  serão  analisados  pelos  órgãos  e  entidades  do 

SIPEC, requerimentos de conversão de tempo especial em comum 

instruídos com os seguintes documentos, cumulativamente:  

I - Para o servidor que se enquadre na hipótese do inciso I do art. 3º: 

a)  Formulário  de  informações  sobre  atividades  exercidas  em 

condições especiais;  b) Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS,  ou  Contrato  de  Trabalho,  para  que  se  verifique  se  as 

atribuições do emprego público, convertido em cargo público pelo art. 

243 da Lei nº 8.112, de 1990, são análogas às atividades profissionais 

das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais.  

II - Para o servidor que se enquadre na hipótese do inciso II do art. 3º: 

a)  Formulário  de  informações  sobre  atividades  exercidas  em 

condições especiais;  

b)  Laudo  Técnico  de  Condições  Ambientais  do  Trabalho  (LTCAT), 

conforme Anexo VI desta Orientação Normativa, observado o disposto 

no  art.  8º  ou  os  documentos  aceitos  em  substituição  àquele, 

consoante o que dispõe o art. 9º desta Orientação Normativa; 

c)  Parecer  da  perícia  médica,  em  relação  ao  enquadramento  por 

exposição a agentes nocivos, na forma do art. 11 desta Orientação 

Normativa; e 

d)  Portaria  de  designação do  servidor  para  operar  com raios  X  e 

substâncias  radioativas,  na forma do Decreto  nº  81.384,  de  22 de 

fevereiro de 1978, quando for o caso.
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…

Art. 9º Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de 

forma complementar a este, os seguintes documentos: 

I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do 

Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos; 

II  -  laudos  emitidos  pela  Fundação  Jorge  Duprat  Figueiredo  de 

Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro); 

III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou 

pelas Delegacias Regionais do Trabalho (DRT); 

IV - laudos individuais acompanhados de: 

a)  autorização  escrita  do  órgão  administrativo  competente,  se  o 

levantamento  ambiental  ficar  a  cargo  de  responsável  técnico 

integrante dos quadros funcionais de outra esfera de Poder da União 

ou de governo; 

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de 

segurança  do  trabalho  ou  médico  do  trabalho,  indicando  sua 

especialidade; 

c)  nome e  identificação  do  servidor  da  Administração  responsável 

pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a emissão 

do laudo ficar a cargo de servidor público pertencente aos quadros 

funcionais de outra esfera de Poder da União ou de governo; e 

d) data e local da realização da perícia. 

V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos: 
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a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

b) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); 

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção (PCMAT); e 

d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

Há parcial identidade entre os dois diplomas. Pode-se dizer que o art. 3º, 4º, II 

(Com excepção feita à alínea “d”,  “Portaria de designação do servidor para operar com  

raios X e substâncias radioativas, na forma do Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de  

1978,  quando  for  o  caso”,  que  só  há  ali),  e  9º  da  Orientação  Normativa  nº 

15/2013/SRH/MPOG são comuns àqueles presentes na Instrução Normativa MPS/SPS nº 

1/2010, respectiva e especificamente, aos arts. 3º, 7º e 10. 

Contudo, o interesse de agir do Ministério Público Federal não falece.

A Instrução Normativa MPS/SPS nº 1/2010, que “Estabelece instruções para o  

reconhecimento  do  tempo  de  serviço  público  exercido  sob  condições  especiais  que  

prejudiquem a saúde ou a integridade física pelos regimes próprios de previdência social  

para fins de concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos amparados por  

Mandado de Injunção”, foi editada no uso das atribuições do Secretário De Políticas De 

Previdência Social, conforme o art. 7º, IV, X e XV do Anexo I do Decreto nº 7.078, de 26 

de janeiro de 2010.

Esse Decreto, porém, foi revogado em 2016 com o advento do novo Decreto nº 

8.894, o qual aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Trabalho. Nesse diploma previu-

se,  no  art.  8º,  que,  “Enquanto  não  entrar  em vigor  o  Decreto  que  aprovar  a  nova  

Estrutura  Regimental  do  Ministério  da  Fazenda,  a  Secretaria  de  Políticas  de  
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Previdência  Social  e  a  Secretaria  de  Políticas  de  Previdência  Complementar  
manterão as atuais estruturas e as competências constantes do Decreto no 7.078,  
de 2010, e integrarão a estrutura do Ministério da Fazenda.”

Vislumbro, portanto, que a Instrução Normativa MPS/SPS nº 1/2010 não tem 

fundamento  definitivo.  O  art.  14  do  Decreto  nº  8.894,  que  lista  as  competências  da 

Secretaria  de  Políticas  Públicas  de  Emprego  –  o  primeiro  dos  órgãos  específicos 

singulares ali  regulamentados e o que mais se aproxima à Secretaria de Políticas de 

Previdência Social –, é mais restrito que o art. 7º do Decreto nº 7.078/2010. Assim, não 

será possível a aplicação automática das mesmas regras que o Ministério Público Federal  

impugna, ao menos não com único esteio na Instrução Normativa MPS/SPS nº 1/2010.

Rejeito a preliminar.

Mérito.

Os pedidos são procedentes.

O cômputo do tempo de serviço especial deve observar a legislação vigente à 

época da prestação laboral, tal como disposto no § 1º, art. 70, do Decreto nº 3.048 /99,  

com redação do Decreto nº 4.827 /03. O art.  6º desse diploma incluiu na previdência  

social  tanto  o  Regime  Geral  de  Previdência  Social  quanto  os  regimes  próprios  de 

previdência social dos servidores públicos e dos militares.

Não se admite a alegação da União Federal, segundo a qual  “inexiste direito  

adquirido a um rol de documentos de comprovação de atividade especial”, em resposta à 

alegação  do  Ministério  Público  Federal,  de  que  a  Orientação  Normativa  nº 

15/2013/SRH/MPOG  modificaria  os  requisitos  para  aquisição  do  tempo  de  serviço 

especial vigentes à época.
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A analogia com a eficácia imediata da Lei Processual não é pertinente. Havia 

atividades  cujo  desempenho  levava  à  presunção  de  carácter  especial,  como aquelas 

listadas no Anexo II  do Decreto nº.  83.080 /79, hoje já sem vigência, interpretado em 

conjunto à Lei nº 9.032/95. Era possível, também, o reconhecimento do tempo de carácter  

especial com apoio em declarações e memorandos dos órgãos públicos, como admitido 

no art. 6º da Orientação Normativa nº 07/2007/SRH/MPOG, o qual previa “outros meios 

de prova, tais como relatórios de exercício da atividade, memorandos determinando o 
exercício de atribuições ou tarefas, capazes de formar convicção às unidades de  
recursos  humanos,  quanto  às  tarefas  laborais  exercidas  sob  condições  insalubre,  

perigosa ou penosa e atividades com Raios X e substâncias radioativas.”

Entendo  que  houve  a  incorporação  ao  patrimônio  jurídico  dos 

servidores/empregados  públicos  o  tempo especial,  ainda  que  a  carga  probatória  não 

esteja tão robusto como hoje é exigido. 

Não  ignoro  que,  à  medida  que  o  sistema  previdenciário  evolui,  torna-se 

necessário aperfeiçoá-lo, adeqüando as demandas da prova à experiência administrativa 

e  minimizando-se, assim, o risco de deferimento de benefícios sem as circunstâncias 

fáticas que o justifiquem. Não ignoro, também, que a Orientação Normativa impugnada 

prevê uma via alternativa para a comprovação do tempo especial. 

As exigências taxativas que o Ministério Público Federal ataca e pretere em 

favor do rol “exemplificativo e amplo” da Orientação Normativa nº 07/2007/SRH/MPOG, 

são a cumulação, como visto, para o servidor que está exposto  “a agentes nocivos no  

exercício de atribuições do emprego público, em condições análogas às que permitem  

enquadrar  as  atividades  profissionais  como  perigosas,  insalubres  ou  penosas”, 

nomeadamente – a) Formulário de informações sobre atividades exercidas em condições 

especiais;  b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), conforme 
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Anexo VI desta Orientação Normativa, observado o disposto no art. 8º ou os documentos 

aceitos  em  substituição  àquele,  consoante  o  que  dispõe  o  art.  9º  desta  Orientação 

Normativa; c) Parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a 

agentes  nocivos,  na  forma  do  art.  11  desta  Orientação  Normativa;  e  d)  Portaria  de 

designação do servidor para operar com raios X e substâncias radioativas, na forma do 

Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, quando for o caso.

O Ministério Público Federal alega, como exemplo, que o LTCAT não poderia 

ser exigido diante da “inexistência do objeto de perícia (Ambiente de trabalho)”, contadas, 

ainda, as alterações no ambiente de trabalho desde a década de 70. Embora a exigência  

seja  cumulada,  poderá  ser  satisfeita  de  acordo  com o  art.  9º  da  mesma  Orientação 

Normativa, que prevê uma série de documentos que podem substituir o LTCAT, inclusive 

laudos individuais, mas sempre acompanhados de outros detalhes da  perícia,  como a 

identificação do responsável. 

A Orientação Normativa impugnada não impossibilita para todo caso a prova 

das  circunstâncias  adversas  de  trabalho.  Mas,  de  fato,  enseja  situações  em  que 

servidores que já comprovaram o tempo segundo a regulamentação anterior agora não 

poderiam comprová-lo também segundo os novos critérios, que não dispensam a perícia, 

de uma maneira ou de outra, ainda quando houve mudança significativa no ambiente de 

trabalho.  À  época,  os  diferentes  órgãos  da  Administração  Pública  consideravam 

suficientes as declarações circunstanciadas. Embora recentemente não se dispense a 

perícia,  onde  o  tempo  especial  já  foi  caracterizado,  deve  prezar-se  pela  segurança 

jurídica. 

O art. 7º da Lei nº 8.162/91 estabelece que “São considerados extintos, a partir  

de 12 de dezembro de 1990, os contratos individuais de trabalho dos servidores que  

passaram ao regime jurídico instituído pela Lei nº 8.112/90, ficando-lhes assegurada a  
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUÍZA FEDERAL IVANI SILVA DA LUZ em 28/09/2017, com base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 72850713400250.

                                 Pág. 9/11



 

  0  0  1  0  4  8  7  5  3  2  0  1  7  4  0  1  3  4  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0010487-53.2017.4.01.3400 - 6ª VARA - BRASÍLIA
Nº de registro e-CVD 01014.2017.00063400.1.00104/00128

contagem de tempo anterior de serviço público federal para todos os fins.”

Se o servidor laborou sob a exposição de agentes nocivos à saúde no regime 

celetista, tal situação foi amparada por legislação que lhe reconheceu a peculiaridade da 

atividade  desempenhada,  nos  termos  da  legislação  geral  da  Previdência  Social,  que 

regulou esses casos até 11 de dezembro de 1990, quando do advento do regime jurídico 

dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/90), o qual não poderia alterar os 

fatos já ocorridos anteriormente (art. 5º, inciso XXXVI, da CF).

Concluo que as exigências da Orientação Normativa nº 15/2013/SRH/MPOG 

são demasiadamente gravosas. 

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo  PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial e declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo  Civil  de  2015,  declarando  nulo  o  Capítulo  II  da  Orientação  Normativa  nº 

15/2013/SRH/MPOG.  Não  deverá  a  União  Federal  indeferir  pedidos  de  aposentação 

especial  com base exclusivamente na ausência de laudo pericial/técnico ou de prova 

tarifada (constante ou não na ON nº 15/2013), para comprovação do tempo de serviço 

especial prestado por empregados públicos em período anterior à Lei nº 8.112/1990.

Sem honorários.

Sem reexame necessário, cabível, por aplicação analógica do artigo 19 da Lei 

4.717/65, apenas nas decisões pela carência de ação ou improcedência do pedido inicial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Arquivem-se, oportunamente.
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Brasília, 28 de setembro de 2017.

(assinatura digital)

IVANI SILVA DA LUZ

Juíza Federal Titular da 6ª Vara/DF
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